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6 փետրվարի 2014 թվականի N 122-Ն 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ և 10-րդ կետերին 

համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.  

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և 

լրացումներ` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների: 

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

նախարարության գծով սույն որոշման N 1 հավելվածով նախատեսված բյուջետային 

հատկացումների գումարը ներառում է պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին 

պատվիրակված լիազորությունների սահմաններում կրթական ոլորտի պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների և Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի 

մետրոպոլիտենի ֆինանսավորման համար Երևանի քաղաքապետարանին 

հասանելիք գումարը` 2014 թվականի առաջին եռամսյակում՝ 312,378.0 հազ. դրամ, 

առաջին կիսամյակում` 687,231.6 հազ. դրամ, ինն ամսում` 1,062,085.2 հազ. դրամ և 

տարեկան` 1,249,512.0 հազ. դրամ:  

3. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին` սույն որոշման 2-րդ 

կետով սահմանված բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի 

լիազորությունները վերապահել Երևանի քաղաքապետարանին՝ պայմանով, որ` 

1) նշված հատկացումների հաշվին ծախսերը պետք է իրականացվեն Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Սոցիալական 

փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների 

բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի 



ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1691-Ն 

որոշմամբ սահմանված կարգին համապատասխան. 

2) նշված հատկացումների տնօրինման և դրա շրջանակներում Հայաստանի 

Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին 

հաշվետվությունները սահմանված կարգով կներկայացվեն Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն և Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն: 

4. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 10 բաժնի 09 խմբի 02 դասի «02. Պետական 

հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով 

ապահովում» ծախսային ծրագրով (այսուհետ` ծրագիր) բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ նպաստներ բյուջեից» հոդվածից (սույն 

կետում այսուհետ` բազային հոդված) տարբերվող այլ հոդվածներով (սույն կետում 

այսուհետ` տարբերվող հոդվածներ) ծախսեր կատարելու նպատակով ծրագրի գծով 

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող որևէ մարմնից 

ծախսային հայտի ստացման դեպքում՝ հատկացումների ներքին միջհոդվածային 

վերաբաշխման միջոցով տարբերվող հոդվածներով նախատեսված հատկացումների 

դիմաց փաստացի բացված ֆինանսավորման չափով ավելացնել ծրագրի գծով տվյալ 

մարմնի համար նույն այդ տարբերվող հոդվածներով նախատեսված 

հատկացումները` նույն չափով նվազեցնելով այդ մարմնի գծով բազային հոդվածով 

նախատեսված հատկացումները: 

5. Ծրագրի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ 

հանդիսացող որևէ մարմնից ծրագրով այդ մարմնի գծով հատկացումների տարեկան 

և (կամ) եռամսյակային (աճողական) գումարների ավելացման վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն հայտ 

ներկայացվելու դեպքում թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարությանն ստացված հայտը ներկայացնելու հիմքերը բավարար ճանաչվելու 

և այդ ավելացումը ծրագրի բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների 

գծով սահմանված հատկացումների վերաբաշխման և (կամ) եռամսյակային 

(աճողական) գումարների միջեռամսյակային տեղաշարժի միջոցով ծրագրի գծով 

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր գումարի սահմաններում 

ֆինանսավորման աղբյուրներով ապահովելու հնարավորության դեպքում կատարել 

դրա համար անհրաժեշտ բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումներ և (կամ) 

միջեռամսյակային տեղաշարժեր: 

6. Ծրագրի բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարներին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 

1) 15-օրյա ժամկետում ապահովել համապատասխան ծախսերի նախահաշվի 

կազմումը և հաստատումը. 



2) ապահովել պատշաճ հսկողություն ենթակա պետական հիմնարկների և 

կազմակերպությունների կողմից ծրագրով նախատեսված հատկացումների՝ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում 

նպատակային օգտագործման նկատմամբ: 

7. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի 

աշխատակազմի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

աշխատակազմի ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական 

դատարանի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների 

նախագահների խորհրդի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 

պալատի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների 

պաշտպանին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահին, 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 

նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին և Հայաստանի 

Հանրապետության հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահին 

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարմանն 

աջակցելու նպատակով առաջնորդվել սույն որոշման 6-րդ կետով: 

8. Հույժ գաղտնի: 

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետ Տ. Սարգսյան 

  

2014 թ. փետրվարի 14 

Երևան   

  

   
Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
փետրվարի 6-ի N 122-Ն որոշման 

  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  



(հազ. դրամ) 

Բաժինը Խումբը Դասը 

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և 

դասերի, տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

դրանք իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(գումարների ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում) 

առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս  տարի  

1 2 3 4 5 6 7 8 

10     
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -   -  

      այդ թվում`         

  09   

Սոցիալական 

պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող)  -   -   -   -  

      այդ թվում`         

    02 

Սոցիալական 

պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  -   -   -   -  

    

  

 02. «Պետական հիմնարկների 

և կազմակերպությունների 

աշխատողների սոցիալական 

փաթեթով ապահովում»  -   -   -   -  

      այդ թվում`         

      ՀՀ կառավարություն  (4,389,958.3)  (9,657,908.2)  (14,925,858.1)  (17,559,833.0) 

      

որից` բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական 

դասակարգման «Այլ 

նպաստներ բյուջեից» 

հոդվածով (4,389,958.3) (9,657,908.2) (14,925,858.1) (17,559,833.0) 

      ՀՀ Ազգային ժողով 21,285.0  46,827.0  72,369.0  85,140.0  

      ՀՀ Վերահսկիչ պալատ 4,092.0  9,002.4  13,912.8  16,368.0  

  
    

ՀՀ Նախագահի 

աշխատակազմ 11,847.0  26,063.4  40,279.8  47,388.0  

  
    

ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմ  9,240.0  20,328.0  31,416.0  36,960.0  



  
    

ՀՀ սահմանադրական 

դատարան 3,465.0  7,623.0  11,781.0  13,860.0  

  
    

ՀՀ դատական 

դեպարտամենտ  74,712.0   164,366.4   254,020.8   298,848.0  

      ՀՀ դատախազություն  9,636.0  21,199.2  32,762.4  38,544.0  

  
    

ՀՀ հատուկ քննչական 

ծառայություն 627.0  1,379.4  2,131.8  2,508.0  

  
    

ՀՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով 2,178.0  4,791.6  7,405.2  8,712.0  

  
    

Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմ 1,914.0  4,210.8  6,507.6  7,656.0  

  
    

ՀՀ ազգային անվտանգության 

խորհրդի աշխատակազմ 3,036.0  6,679.2  10,322.4  12,144.0  

  
    

ՀՀ Արագածոտնի 

մարզպետարան 120,714.0  265,570.8  410,427.6  482,856.0  

  
    

ՀՀ Արարատի 

մարզպետարան 140,283.0  308,622.6  476,962.2  561,132.0  

  
    

ՀՀ Արմավիրի 

մարզպետարան 149,721.0  329,386.2  509,051.4  598,884.0  

  
    

ՀՀ Գեղարքունիքի 

մարզպետարան 151,602.0  333,524.4  515,446.8  606,408.0  

      ՀՀ Լոռու մարզպետարան 148,896.0  327,571.2  506,246.4  595,584.0  

      ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 130,251.0  286,552.2  442,853.4  521,004.0  

      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 166,254.0  365,758.8  565,263.6  665,016.0  

      ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 108,504.0  238,708.8  368,913.6  434,016.0  

  
    

ՀՀ Վայոց ձորի 

մարզպետարան  46,662.0  102,656.4  158,650.8  186,648.0  

      ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 89,892.0  197,762.4  305,632.8  359,568.0  

  
    

ՀՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ 2,310.0  5,082.0  7,854.0  9,240.0  

  
    

ՀՀ ազգային վիճակագրական 

ծառայություն 11,616.0  25,555.2  39,494.4  46,464.0  

  

    

Հեռուստատեսության և 

ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով 1,848.0  4,065.6  6,283.2  7,392.0  

  

    

Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության 

խորհուրդ 858.0  1,887.6  2,917.2  3,432.0  



  

    

ՀՀ հանրային 

ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողով 3,729.0  8,203.8  12,678.6  14,916.0  

  

    

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչություն 3,531.0  7,768.2  12,005.4  14,124.0  

  

    

ՀՀ տնտեսական 

մրցակցության 

պաշտպանության պետական 

հանձնաժողով 2,277.0  5,009.4  7,741.8  9,108.0  

  

    

ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 102,696.0  225,931.2  349,166.4  410,784.0  

  

    

ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի 

նախարարության 

սոցիալական ապահովության 

պետական ծառայություն 18,942.0  41,672.4  64,402.8  75,768.0  

  
    

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 22,704.0  49,948.8  77,193.6  90,816.0  

  
    

ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն 70,851.0  155,872.2  240,893.4  283,404.0  

  

    

ՀՀ արտակարգ 

իրավիճակների 

նախարարություն  86,604.0  190,528.8  294,453.6  346,416.0  

  
    

ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն 9,273.0  20,400.6  31,528.2  37,092.0  

  
    

ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն 14,322.0  31,508.4  48,694.8  57,288.0  

  
    

ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  4,686.0  10,309.2  15,932.4  18,744.0  

  

    

ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 

ծառայություն  9,174.0  20,182.8  31,191.6  36,696.0  

  
    

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 11,946.0  26,281.2  40,616.4  47,784.0  

      ՀՀ էներգետիկայի և բնական 35,442.0  77,972.4  120,502.8  141,768.0  



պաշարների նախարություն  

  
    

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարություն  348,249.0  766,147.8  1,184,046.6  1,392,996.0  

  

    

ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության 

պետական կոմիտե 133,749.0  294,247.8  454,746.6  534,996.0  

  
    

ՀՀ մշակույթի 

նախարարություն 189,222.0  416,288.4  643,354.8  756,888.0  

  

    

ՀՀ սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի 

նախարարություն  2,607.0  5,735.4  8,863.8  10,428.0  

  
    

ՀՀ սփյուռքի 

նախարարություն 3,630.0  7,986.0  12,342.0  14,520.0  

  

    

ՀՀ տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 326,667.0  718,667.4  1,110,667.8  1,306,668.0  

  
    

ՀՀ տրանսպորտի և կապի 

նախարարություն 5,544.0  12,196.8  18,849.6  22,176.0  

  
    

ՀՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն  7,161.0  15,754.2  24,347.4  28,644.0  

  
    

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարություն 20,394.0  44,866.8  69,339.6  81,576.0  

  

    

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե 108,174.0  237,982.8  367,791.6  432,696.0  

  

    

ՀՀ տարածքային 

կառավարման 

նախարարության ջրային 

տնտեսության պետական 

կոմիտե 1,848.0  4,065.6  6,283.2  7,392.0  

  

    

ՀՀ տարածքային 

կառավարման 

նախարարության միգրացիոն 

պետական ծառայություն  1,122.0  2,468.4  3,814.8  4,488.0  

  

    

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր քաղաքացիական 

ավիացիայի գլխավոր 

վարչություն 2,013.0  4,428.6  6,844.2  8,052.0  

      ՀՀ կառավարությանն 28,710.0  63,162.0  97,614.0  114,840.0  



առընթեր անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական 

կոմիտե 

  

    

ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր միջուկային 

անվտանգության 

կարգավորման պետական 

կոմիտե 1,353.0  2,976.6  4,600.2  5,412.0  

      Այլ մարմիններ 1,401,895.3  3,084,169.6  4,766,443.9  5,607,581.0  

  

    

որից` բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական 

դասակարգման «Այլ 

նպաստներ բյուջեից» 

հոդվածով 4,389,958.3  9,657,908.2  14,925,858.1  17,559,833.0  

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Վ. Գաբրիելյան 

  

   
Հավելված N 2 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
փետրվարի 6-ի N 122-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 10 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

  

Բաժինը Խումբը Դասը Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք 

իրականացնող մարմինների անվանումները 

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

      այդ թվում` 

  09   Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 

      այդ թվում` 

    02 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 

      02. «Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների 

աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» 

      ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 

  



Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Վ. Գաբրիելյան 

  

   
Հավելված N 3 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
փետրվարի 6-ի N 122-Ն որոշման 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Ազգային ժողով 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ01 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

 եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

 ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

645 645 645 645 21285.0 46827.0 72369.0 85140.0 



աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27. 12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.44 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ վերահսկիչ պալատ 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ02 



Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

124 124 124 124 4092.0 9002.4 13912.8 16368.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

  

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ  

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ03 



առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

359 359 359 359 11847.0 26063.4 40279.8 47388.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.3-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

280 280 280 280 9240.0 20328.0 31416.0 36960.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում   

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.4-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ սահմանադրական դատարան 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 



Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ05 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

105 105 105 105 3465.0 7623.0 11781.0 13860.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ.N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.5-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



ՀՀ դատական դեպարտամենտ 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ06 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

2264 2264 2264 2264 74712.0 164366.4 254020.8 298848.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27. 12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 



  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.6-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ դատախազություն  

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ07 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

292 292 292 292 9636.0 21199.2 32762.4 38544.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

  



Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.7-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

  

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ08 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

19 19 19 19 627.0 1379.4 2131.8 2508.0 



կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.29-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

  

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ09 



փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

66 66 66 66 2178.0 4791.6 7405.2 8712.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.45-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ10 



առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

58 58 58 58 1914.0 4210.8 6507.6 7656.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.47-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Նկարագրություն 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

92 92 92 92 3036.0 6679.2 10322.4 12144.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.50-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 



1015 ԾՏ12 հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

3658 3658 3658 3658 120714.0 265570.8 410427.6 482856.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում   

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.51-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Արարատի մարզպետարան 



1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

4251 4251 4251 4251 140283.0 308622.6 476962.2 561132.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 



Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.52-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

4537 4537 4537 4537 149721.0 329386.2 509051.4 598884.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության                 



չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.53-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

4594 4594 4594 4594 151602.0 333524.4 515446.8 606408.0 



կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.54-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Լոռու մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների և  

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

  

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

4512 4512 4512 4512 148896.0 327571.2 506246.4 595584.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.55-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

3947 3947 3947 3947 130251.0 286552.2 442853.4 521004.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

                

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.56-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

5038 5038 5038 5038 166254.0 365758.8 565263.6 665016.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության 

չափանիշները 

   

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.57-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ  

  



Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

3288 3288 3288 3288 108504.0 238708.8 368913.6 434016.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.58-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

1414 1414 1414 1414 46662.0 102656.4 158650.8 186648.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 



Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.59-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ Տավուշի մարզպետարան 

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

2724 2724 2724 2724 89892.0 197762.4 305632.8 359568.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         



Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.30-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 

  

1. Տրանսֆերտներ  

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ22 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 



Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

70 70 70 70 2310.0 5082.0 7854.0 9240.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015       Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.27-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

352 352 352 352 11616.0 25555.2 39494.4 46464.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.34-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

56 56 56 56 1848.0 4065.6 6283.2 7392.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր  

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.43-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

26 26 26 26 858.0 1887.6 2917.2 3432.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.28-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 



  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

113 113 113 113 3729.0 8203.8 12678.6 14916.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 



  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.41-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

107 107 107 107 3531.0 7768.2 12005.4 14124.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 



Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.31-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

69 69 69 69 2277.0 5009.4 7741.8 9108.0 



կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.19-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

3112 3112 3112 3112 102696.0 225931.2 349166.4 410784.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.26-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

574 574 574 574 18942.0 41672.4 64402.8 75768.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.9-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական իմնարկների  

և աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների  

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

688 688 688 688 22704.0 49948.8 77193.6 90816.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015    Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.10-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ արդարադատության նախարարություն 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

3226 3226 3226 3226 70851.0 155872.2 240893.4 283404.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.24-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 



1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

3922 3922 3922 3922 86604.0 190528.8 294453.6 346416.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.12-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

281 281 281 281 9273.0 20400.6 31528.2 37092.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 



Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.13-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

434 434 434 434 14322.0 31508.4 48694.8 57288.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         



Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.14-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  

  

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ36 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 



Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

142 142 142 142 4686.0 10309.2 15932.4 18744.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.49-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրություն 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

278 278 278 278 9174.0 20182.8 31191.6 36696.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր   

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.11-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

362 362 362 362 11946.0 26281.2 40616.4 47784.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.15-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

 

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 



հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

1074 1074 1074 1074 35442.0 77972.4 120502.8 141768.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.16-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 



  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ40 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

10553 10553 10553 10553 348249.0 766147.8 1184046.6 1392996.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015     Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 



  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.36-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե 

  

1. Տրանսֆերտներ 

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ41 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

4053 4053 4053 4053 133749.0 294247.8 454746.6 534996.0 

Գումարը (հազ. դրամ) 
X     

միա- 

նվագ 
      

  

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 



Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.17-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ42 

Նկարագրություն 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

5734 5734 5734 5734 189222.0 416288.4 643354.8 756888.0 



կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.23-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ43 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 



փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

79 79 79 79 2607.0 5735.4 8863.8 10428.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.25-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ44 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 



աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

110 110 110 110 3630.0 7986.0 12342.0 14520.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.8-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ45 



սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

9899 9899 9899 9899 326667.0 718667.4 1110667.8 1306668.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.20-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային Տրանսֆերտի Ցուցանիշների փոփոխությունը  



դասիչը անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ46 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

168 168 168 168 5544.0 12196.8 18849.6 22176.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.21-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  



ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
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Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

217 217 217 217 7161.0 15754.2 24347.4 28644.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 



Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.22-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ48 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

618 618 618 618 20394.0 44866.8 69339.6 81576.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 



Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015      Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.35-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ49 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

3278 3278 3278 3278 108174.0 237982.8 367791.6 432696.0 



հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015        Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.33-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության 

պետական կոմիտե 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ50 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 



հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

56 56 56 56 1848.0 4065.6 6283.2 7392.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015       Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.42-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական 

ծառայություն 

  

1.Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ51 



Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

34 34 34 34 1122.0 2468.4 3814.8 4488.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015        Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.37-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր 

վարչություն 

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 



1015 ԾՏ52 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

61 61 61 61 2013.0 4428.6 6844.2 8052.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015       Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.32-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 



1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ53 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

870 870 870 870 28710.0 63162.0 97614.0 114840.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015       Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.46-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման 

պետական կոմիտե 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ54 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

41 41 41 41 1353.0 2976.6 4600.2 5412.0 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 



Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ 

կառավարության 27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015        Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11.60-ՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Այլ մարմիններ 

  

1. Տրանսֆերտներ 

  

Ծրագրային 

դասիչը 

Տրանսֆերտի 

անվանումը 

Պետական 

հիմնարկների  

և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

սոցիալական փաթեթով 

ապահովում 

Նկարագրությունը 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 

1015 ԾՏ55 

Պետական 

հիմնարկների և 

կազմակերպությունների 

աշխատողների 

առողջապահական 

փաթեթի, հիփոթեքային 

վարկի, ուսման վճարի և 

հանգստի ապահովման 

գծով ծախսերի 

փոխհատուցում 

Չափորոշիչներ առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի առաջին 

եռամսյակ 

առաջին 

կիսամյակ 

ինն 

ամիս 

տարի 

Շահառուների 

քանակը 

Համապատասխան 

պետական 

հիմնարկների և 

        1401895.3 3084169.6 4766443.9 5607581.0 



կազմակերպությունների 

աշխատողների քանակը 

Գումարը (հազ. դրամ) X     միանվագ         

Տրանսֆերտի վճարման 

հաճախականությունը 

        
X     X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 

Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ (ըստ ՀՀ կառավարության 

27.12.2012 թ. N 1691-Ն որոշման) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1015       Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար 

 


